Zápís z veřejného zasedání zastupitelstva

obce Spělkov,
které se konalo dne ]-0 . L2 . 20t7 v
zasedací místnosti oÚ SpěIkov
Přítornni:
Irrg,ŠídlováAlena, Ing, Kalous Jarotnír. Tobiášová Miroslava.
()rlluveni :'I obiáš Jarornír

10

.

00 hod. v

T. Dvořák Miloš

Starostka přir,ítala přítolr-rné. scznárnila.je s progratnem schůze. ktery
tra pozl,átlce 7 dní před ktlrránítn zastupitelstr,,a:

b1,,l

rovněž zveřejněn

a) zahájení

b) došlá pošta
c) zprár,,a o schr.tzi MikroregionLt
cl)niir,rh rozptlčtu na rol< 20l8 a v,ihlcd na tlalšírtll<l,
c) ()statní

l) zlrr

O

cr,

pořadr,r

schůze b1,1o hlasovárto s vj,sledkern (5-0-0). pořad byl schválen.

nalržena paní lr-rg. AlerTa Šídlola- hlasování (5-0-0). paní Ing,
Alcna Šídltlrrrbvla zvtllena zapistlvateletlr,
.Jalrtl tlr č,řt;i litcle z.ápisu by li rrar,,rženi: lrTg. .Iarotnír Kalous hlasor,ání (5-0-0)
Itlbiášová Miroslava - hlasovárlí (5-0-0)
oba or,ěřoratelé byli zvoleni,
.Ialto zapisovatel byla

Dirle schuze pokračovala dle schválerrélro pořailu .jednání.
ad,

b)

zasttlpitclstro

["l11o sez.rlátl-lct-ttl s

clošlou poštou.,iak listor.lrí. tak i rrrailor()[l a z

(lit[()\ \,.,lt te ltt";,tItclr.

c) Starostka podala zpráv,u o schůzi Mikroregionu. která se konala dne 6. 12.2017 v
Nolétn Mčstě na Moravě.
ac1.

ad.d) Starostlia přeclncsla nár,rh rozptlčtu rra rok 20l8" r,šie htli č[etrol c zasturpitelstr,a
niirrhetn scluhlasili. přípaciné námitky.ie tncržrro r,znés1 do 29,l2.20l1.

Obecni zastupitelstvo projednalo a:
bere na vědomí:
cltlšlou ptlštu.ial< listtlvrlí. tal.' i z ciatollch schránek

schyalqis:
návrh rozpočtu na rok 20l8
výhled do roku 2020

s

c) zastupitelstr.,o zve r,šechtry občanr ichalurpářc na nO\tlročni posezeni. které se
bttclc lronat clrrc ó. l , 2()lll tlcl l6.0() hoc]. r, bucjor,c' tlbecnílro zastupitelstva Spčlkor,
Všichni jste srdcčně zr árli, ()bčcrstl,crríza.iištěno.

Uklítdá:

l)irlc.jcclnat s p. I)r,ořálitlrou o tliožt,tosti cldlior-rpcIri pozernltu li roclo.jernLr

Startlstlia Lrl<ilrlčila j,-,tlttlttli

re

l i .()(} Iltlcl

Ol,ěřol atelé zápisLr

ZapsaIa: lng. Alerra ,Sícllol,ii

li
/\

íi/

vyr čšcntl l(). l2 , 201
Stažentl;

l

,

t-

!

:

l
w',
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